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RESUMO

Os jogos digitais são um fenômeno da sociedade contemporânea, podendo ser entendidos como uma mídia que reproduz o modelo e a lógica do 
capital, associado a valores como competitividade e consumismo, mas também como uma tecnologia que pode ser ressignificada com o intuito 
de promover outras propostas. Pais  e mães manifestam preocupações relacionadas ao tempo que crianças e jovens dedicam aos jogos digitais, 
muitas vezes comparados ao reduzido período dirigido aos estudos. De modo geral a produção de jogos digitais é voltada ao lazer, à diversão, 
sempre em uma perspectiva comercial, entretanto, muitos jogos podem ser empregados em situações educativas, constituindo-se, nesse caso, 
como recursos didáticos, apesar de não terem sido projetados para uso na área da Educação. Neste sentido, considerando-se o grau de 
atratividade que os jogos digitais despertam, especialmente em crianças e jovens, examinou-se, a partir de um levantamento bibliográfico, seu 
potencial de uso de forma a contribuir para o processo de aprendizagem, tanto no que se refere aos conteúdos curriculares, quanto para 
possibilidades fora do ambiente escolar. Uma das características de todos os jogos é a apresentação de  um desafio, o que provoca um intenso 
envolvimento dos jogadores que buscam uma solução, com base em regras e objetivos consensuais. Na situação de jogo, evidencia-se a presença 
de competição e de conflito, mas também de colaboração. Os jogos delineiam situações-problema que instigam os jogadores e os levam, com 
frequência, à necessidade de recorrer a conhecimentos anteriores. Considerando-se que esse conjunto de elementos pode ser relacionado à 
aprendizagem, destaca-se o papel pedagógico dos jogos e sua relevância enquanto possível “recurso facilitador”, apresentando-se o que há de 
pedagógico nos games, discorrendo sobre a interatividade propiciada e sinalizando um modo de pensar gerado pelos jogos, mais relacionado ao 
mundo atual vivido pelas crianças e jovens do que ao presente nas escolas. Conhecer esse modo de pensar pode contribuir para que sejam 
alcançados melhores resultados na aprendizagem escolar. Além disso, a incorporação de características dos jogos possibilita influenciar 
pedagogicamente, interferindo, entre outras possibilidades, na construção do conhecimento, resolução de problemas, seleção do nível de 
dificuldade, resgate de erros, tomada de decisão, desenvolvimento da autonomia e da criatividade.
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